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O sucesso    
 

Elas ainda não tinham experimentado, mas ambas sabiam, pelas 

propagandas, que os cigarros Hollywood eram sensacionais. Uma delas tinha uma 

colega de escola cujo pai publicitário assinava os anúncios dos cigarros Hollywood 

– aqueles em que as pessoas mais bonitas do mundo faziam coisas sensacionais em 

barcos e motos, ao som das melhores músicas do mundo: Don’t Stop Believing, do 

Journey. Breaking All the Rules, do Peter Frampton (a filha do publicitário tinha 

uma fita cassete com todas as músicas. Heat Of the Moment, do Asia. More Than a 

Feeling, do Boston. O pai tinha gravado para ela. Era de morrer de inveja). 

Elas ainda não tinham experimentado os cigarros Hollywood. Em breve 

experimentariam, e pouco mais tarde outras substâncias ainda mais 

hollywoodianas. Por ora, a conexão eram apenas as roupas da marca Hollywood 

Sportline que uma delas (a que vinha de uma família não muito dura, e 

frequentava a mesma escola da filha do publicitário) usava. As roupas não caíam 

bem em seu corpo pré-adolescente e disforme, um pouco acima do peso. A outra 

menina, também pré-adolescente e disforme, vinha de família bem dura. Ela era 

toda pernas brotando de um short curtíssimo, e seu corte de cabelo se inspirava no 

de Olivia Newton-John (também usava a faixa branca enroladinha na testa). 

A tarde de domingo, verão no Rio de Janeiro, era tão pouco hollywoodiana. 

Pelo menos para as duas. Em casa, tudo era puro tédio, uma falta absoluta de 

propósito na tevê que exibia os mesmos programas a que já tinham assistido 

trezentas vezes, com poucas variações. Que estupidez ter doze anos de idade. Um 

mundo de criança para trás, os brinquedos recém-guardados na gaveta e uma 

facilidade no trato com as coisas e com as pessoas que havia desaparecido num 

estalo. Um purpurinado mundo adolescente diante delas, quase ao alcance da mão 

– mas ainda faltava. Ainda faltava. Aquele lugar onde elas estavam se chamava 

inferno. O inferno dos doze anos de idade. O corpo insubmisso, a realidade 

insubmissa. E as pessoas de verdade divertindo-se às toneladas com os cigarros 

Hollywood, em seus corpos adultos e bem feitos aos quais as roupas Hollywood 

Sportline se ajustavam como luvas em vermelho, branco e azul. 

A gente devia comprar um maço, disse a gordinha. Eu tinha vontade de 

saber que gosto tem. 

Você tem dinheiro? sua amiga perguntou. 

Dia vinte recebo mesada. 

Vamos jogar bola, a outra sugeriu. 
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Eram amigas de rua. Conheciam-se desde os sete anos de idade. Desde a 

embaraçosa época das bonequinhas. A de pernas compridas gostava de jogar 

futebol. A gordinha preferia vôlei, mas da última vez já tinha sido vôlei, e o acordo 

entre elas era alternar. 

Olharam-se no espelho antes de sair. O espelho de corpo inteiro na porta do 

armário da gordinha. Ela ajeitou a franja. Penteou os cabelos longos, dos quais 

tinha um orgulho modesto. Sua amiga ajeitou o short, puxando o elástico da 

cintura para o alto a fim de mostrar um pouco mais as pernas, das quais tinha um 

orgulho sincero.  Pegaram a bola e foram para a rua. 

A gordinha achava futebol um esporte idiota. Unia-se à mobilização em 

torno dos jogos, por ora, porque ainda não queria ser tão diferente assim. De todo 

modo, até que achava Paolo Rossi bonitinho, mesmo que tivesse liquidado a 

seleção brasileira na segunda fase da copa recém-perdida. E o Brasil ainda tinha a 

vantagem do empate, ela lamentava – mesmo em competições de esportes idiotas, 

é sempre melhor ganhar do que perder. 

Sua amiga de rua, que era também a dona da bola, entendia tudo de futebol, 

graças a um maravilhoso irmão de quinze anos que a gordinha amava em segredo, 

e sem qualquer perspectiva de ser correspondida. Do alto de suas pernas 

compridas, a dona da bola comentava que o Brasil era o favorito, que tinha cem 

por cento de aproveitamento nos jogos até aquele dia trágico no Sarriá, enquanto 

que a porcaria da Itália só tinha vencido um jogo – um jogo! – na Copa. Pô, a gente 

tinha Zico, Falcão, Sócrates, Júnior! Era a melhor seleção desde a Copa de setenta! 

A gordinha dava de ombros.  

As duas desceram com a bola. A luz do início da tarde ofuscava, e a rua de 

paralelepípedos, onde raramente passava um carro, era de uma monotonia 

desanimadora. A vida parecia ser só a passagem do tempo, mais nada. A 

passagem lenta do tempo, para que roupas mal-ajustadas a corpos disformes 

demorassem bastante a ser algo diferente disso. Tudo o que era empolgante e valia 

a pena estava fora de alcance. Mas a linda voz de Steve Perry do Journey cantava 

“don’t stop believing,” e era preciso, portanto, continuar acreditando. Mesmo que 

isso fosse vago como a letra da música em inglês de que elas só entendiam essa 

frase, “don’t stop believing.” A garota de pernas compridas conseguia fazer 

cinquenta embaixadinhas. Sua amiga, não mais do que cinco. 

Estavam na rua havia mais ou menos meia hora, batendo bola, usando o tal 

ópio do povo como ópio da pré-adolescência também, quando os dois garotos 

chegaram. Encostaram no poste de luz da esquina, ficaram ali. Conversando e 

olhando para elas de vez em quando. Conforme elas atestavam com o rabo do 

olho. 
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As duas se empertigaram. Peitos se estufaram para parecer mais 

desenvolvidos do que eram. Risadas altas viraram pura estratégia experimental de 

sedução. O talento da menina de pernas compridas para o futebol virou uma 

encarniçada demonstração de que era bela e desejável, mesmo que não fosse. O 

vago jeito com a bola que a gordinha talvez até tivesse, em algum lugar de suas 

pernas roliças cobertas pelo moletom vermelho da calça Hollywood Sportline, 

virou esforço valente para provar que era bela e desejável, mesmo que não fosse. 

O sol castigava e a rua de paralelepípedos estava longe de ser o palco ideal 

para uma demonstração de intimidade com a bola, mas elas faziam o possível. Seu 

pensamento era quase idêntico: será que os dois garotos (catorze, quinze anos?) 

querem jogar também? É capaz de estarem ali com vergonha de se aproximar. Que 

bobagem! Meninos são tão bobos! (Mas pensavam isso com um sorriso.) Sem 

desviar os olhos em nenhum momento para os garotos apoiados no poste de luz, 

elas os encorajavam com a força magnética de sua excitação.  

E a bola rolava, e a bola quicava desajeitada sobre os paralelepípedos. 

Durante a Copa, tinham enfeitado a rua. Uns restos de enfeite ainda se 

penduravam aqui, ali, no alto dos postes e das árvores. Os farrapos diziam Itália 3 

x 2 Brasil, Paolo Rossi inaugurando o placar aos cinco minutos, Sócrates 

empatando com um passe brilhante de Zico, o toque lateral de Toninho Cerezo que 

acabou nos pés de Paolo Rossi – dois a um Itália, Falcão empatando e era só do 

empate que precisávamos, mas depois um escanteio (erro de arbitragem!) e Paolo 

Rossi marcando o terceiro. Era o que diziam aqueles restos de bandeirinhas verdes 

e amarelas e murchas. 

Até que, num chute forte demais da menina gordinha, a bola foi parar onde 

as duas torciam para que em algum momento fosse mesmo parar: aos pés dos 

garotos apoiados no poste de luz.  

Agora teriam que se falar. Agora os garotos teriam que dar um jeito na 

timidez, na vergonha, fosse o que fosse o que ainda os mantinha parados ali, e 

aquela estúpida tarde de domingo passaria a ter uma razão de ser. 

O que eles fizeram, com surpreendente desenvoltura e nenhuma timidez, 

foi agarrar a bola e sair em disparada ladeira abaixo. Ei! gritaram as duas 

espectadoras, quase em uníssono. Entreolharam-se um pouco apatetadas. Até que 

a gordinha disse eles levaram a bola. E foi como se só então se dessem conta. 

As duas correram também, no encalço dos meninos, um par de pernas 

longas e elásticas nuas, um par de pernas roliças cobertas pelo moletom vermelho, 

mas lá embaixo, ao pé da ladeira, a rua se bifurcava, e não dava para ver para onde 

os dois tinham ido. 

A gente devia perguntar se alguém viu, disse a gordinha, ofegante. O 

porteiro de algum prédio. 
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Puta merda o meu pai vai me matar, a outra falou, ofegante também. 

Vamos perguntar se alguém viu. 

Mas nenhuma das duas se mexeu. O ruído de duas respirações 

desencontradas enchia os seus ouvidos. Arquejavam. A menina de pernas 

compridas olhou para um lado, para o outro, a faixa branca torta sobre a testa. 

Deixa pra lá. A gente não vai conseguir mesmo. Alcançar eles. 

Tem certeza? 

Ela deu de ombros. 

As duas viraram as costas. Devagar, como a torcida que vai abandonando 

cabisbaixa o estádio depois de uma derrota, começaram a subir a ladeira. Os 

paralelepípedos se isentavam de qualquer responsabilidade, alegavam sua 

inocência debaixo do sol. Na reta onde as duas meninas habitualmente jogavam 

bola, um fusca azul se arrastava, moroso, vindo em sua direção. Elas passaram 

para a calçada.   

Dia vinte eu recebo a minha mesada, disse a gordinha. Vou pagar pela 

metade, tá bem? 

O meu pai vai me matar. 

O seu pai não precisa nem ficar sabendo. A gente junta um dinheiro e 

compra outra igual. 

As duas voltaram para a casa da gordinha, recém-feridas por aquela 

decepção amorosa – a primeira de muitas. A gordinha liderou-as até a cozinha e 

preparou dois pães com manteiga (é, pão engorda, e daí?), que levaram para comer 

atrás da porta fechada de seu quarto, onde poderiam esconder aquela estranha 

combinação de vergonha e raiva, além da mágoa com os dois garotos bem vestidos 

que só estavam mesmo interessados numa bola de futebol grátis. A confiança 

patética das duas! O equívoco da sua fantasia compartilhada! 

Nesse momento, a gordinha decidiu em silêncio que no dia seguinte falaria 

com sua colega de escola, a filha do publicitário. Ia se oferecer para participar de 

um dos anúncios da campanha Hollywood, o sucesso. Não devia ter um limite de 

idade, devia? Tá, ela podia perder um pouco de peso antes, era só pular uma 

refeição por dia durante algum tempo e estava resolvido. Vestiria um daqueles 

macacões vermelhos de vinil e a câmera daria um close em seu rosto emoldurado 

por cabelos num permanente perfeito quando ela tirasse o capacete, ao descer da 

garupa de uma moto. Alguém muito mais lindo do que o irmão de sua amiga ia 

reparar nela, a garota do comercial do Hollywood, e enviar-lhe uma carta de fã. 

Sua vida iria por aí. Com cigarros, permanentes no cabelo, propagandas de tevê, 

esportes radicais e fãs lindos. 

Na fita gravada do rádio que ela pôs para tocar, bem alto, o incansável Steve 

Perry cantou mais uma vez que era preciso continuar acreditando. As duas 
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estavam sentadas no chão do quarto, as costas apoiadas na parede. A mãe da 

gordinha bateu à porta. 

Abaixa a música! 

Ela não disse nada, mas obedeceu. Depois aumentou um pouco, de novo. 

Não era consciente, mas ela já desconfiava que era importante exercitar, em todas 

as ocasiões possíveis, a insubordinação ao poder institucionalizado. Por mínima 

que fosse. Para referência futura. 

Rasgou um pedaço de pão com os dentes. O pão, crocante pela manhã, era 

agora um triste alimento borrachudo, e a manteiga estava meio rançosa. As duas 

meninas se entreolharam. 

Esse pão tá ruim pra caramba, disse a gordinha. 

É, disse a outra, e riu. 

A gordinha riu também. E as duas continuaram comendo em silêncio. 


